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INLEIDING MANIFEST

Geacht bestuur, beste leden,

 

1 november 2019, wat een memorabele dag, precies 100 jaar na onze oprichting. Een dag en een weekend om nooit 

te vergeten, de dag dat onze prachtige vereniging haar 100 jarig bestaan vierde. Een dag en een weekend bomvol 

historie, het rijke verleden aanrakend met de waardigheid die daar bij hoort. Waar de helden van toen werden geëerd 

en waar onze o zo rijke club haar nog veel rijkere geschiedenis op een prachtige manier tot respect liet komen. Veel 

mooier kon het niet.

“ Maar een club als de mijne, kan nooit verdwijnen, want een vereniging als deze, 
wordt gedragen in de harten van velen”. 

Zelden hebben zoveel DCV’ers zich zo trots gevoeld als toen, toen de weemoedige teksten met trots en fier door 

de immense feesttent gloorden. Een hoogtepunt, voor velen.

 

Terugkijkend op ons rijke verleden hoort bij het vieren van een mijlpaal als een honderdjarig bestaan. Respect 

hebben voor dat verleden, voor de bakermat van het huidige, is waar alles begint. Maar vooruitkijken naar de 

volgende 100 jaar is nog veel belangrijker en is iets waar de komende tijd de focus binnen onze club op moet liggen.

 

De afgelopen tijd heeft een groep van betrokken DCV’ers gewerkt aan het vormgeven van een stuk toekomstvisie. 

Een visie die gericht is op het verschil maken, onze club onderscheidend laten zijn van andere clubs. Natuurlijk, 

met haar nadrukkelijke roots in Krimpen aan den IJssel, maar geen dorpsclub, maar een regionaal toonaangevend 

voetbalbolwerk, barstend van de ambitie en gedragen door een stevige organisatie die zich richt op vooruitgang. 

Waar plezier, sportiviteit, ambitie en ontspanning hand in hand gaan en waar de toekomst blik vooruit gericht is in 

plaats van achteruit. Waar de normen en waarden van een nieuwe generatie een plek hebben tussen de normen en 

waarden van de generaties voor ons en waar positiviteit het altijd wint van cynisme, en waar nieuwe ontwikkelingen 

rondom demografie, diversiteit, technologie en sociale cohesie een duidelijke plek krijgen.

 

Voor u ligt het DCV Toekomst Manifest. Een document wat op hoofdlijnen aangeeft waar onze club de komende 

jaren voor moet staan. Geschreven exact 100 jaar na de oprichting van onze mooie club, gedreven door ambitie, 

gedragen door toekomst en met respect voor het verleden. Maar bovenal: Vormgegeven door DCV’ers met een hart 

voor de club die vooruit willen en samen met de bijna 800 andere DCV’ers DCV willen laten groeien en bloeien.
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HUIDIGE STAAT VAN DE CLUB

Als we kijken naar DCV “anno 2019” dan zien we het volgende: Onze club is in volle bloei, maar heeft ook zijn 

uitdagingen. De jongste jeugdafdeling floreert. Er is meer aanwas dan ooit en de eerste contouren van de “DCV 

stijl” worden meer en meer zichtbaar. Aan vrijwilligers geen gebrek,al zijn het er altijd structureel te weinig om het 

vele werk licht te laten zijn. Vele oud- DCV spelers die nu zelf kinderen hebben bieden hun diensten aan, maar ook 

nieuwe, onbekende DCV’ers treden toe tot het verenigingsleven, iets wat lang niet altijd vanzelfsprekend is geweest. 

 

We zien ook een veranderende demografie. Meer jonge mensen zetten zich in voor de club en drukken een 

stempel op de (zaterdag) beleving. Zij zijn de clubmensen van nu en de clubmensen van de toekomst en zijn 

steeds meer bereid om ook zelf hun steentje bij te dragen. Niet alleen vaders en opa’s, maar ook moeders, 

oma’s en zussen vinden een plek binnen het verenigingsleven. Voor hen vervult DCV een plek in hun leven, 

al is dat op een andere manier dan vroeger het verenigingsleven een plek had bij haar leden. DCV is al lang 

niet alleen meer alleen Jan en Kees uit Oud-Krimpen die broodjes kroket eten en met hun ouders Sinterklaas 

vieren, maar ook Achmed en Amina die hun snack halal wensen en met de hele familie het Suikerfeest beleven. 

En van de ouders van Seb en Sanne, die best wel iets incidenteel voor de club willen doen, maar niet meer op 

de structurele basis zoals vroeger bij vrijwilligers gewoon was en waar het clubleven volledig geïncorporeerd 

was in het leven. Die veranderende demografie is zichtbaar en voelbaar en brengt op vele vlakken een verrijking 

van de club cultuur, maar vraagt ook aanpassing van bepaalde zaken die jarenlang vanzelfsprekend bleven. 

 

Maar er zijn ook zorgen. Zorgen over de wankele financiële situatie van de club, waar weinig financiële sturing, 

transparantie en een gebrek van goede financiële planning gedurende de laatste jaren zorgen voor een bedreiging 

van de continuïteit. Zorgen over de stagnatie van vernieuwing van ons complex, waar geen ontwikkeling is en waarbij 

de accommodatie een steeds groter probleem wordt, niet alleen in bezetting, maar ook in kwaliteit en veiligheid. 

Zorgen over het gebrek aan vernieuwing binnen de club waarbij in de ogen van veelal jongere - maar ook bij heel veel 

oudere leden - teveel “bij het oude” blijft doordat men onvoldoende open staat voor die noodzakelijke vernieuwing. 

En zorgen over het niveau van ons jeugdopleiding in het algemeen, waar de huidige kwaliteit onvoldoende is om 

met eigen opgeleide jeugd op een acceptabel niveau te kunnen spelen. Maar misschien nog wel de belangrijkste 

zorg: Het gebrek aan een visie en een lang- termijnplan waar de voetbalvereniging DCV nu echt heen wilt. 

 

Een voetbalclub als DCV is een weerspiegeling van de maatschappij. Divers en inclusief, inspelend op de veranderende 

normen en waarden van diverse generaties. Generatie Z is anders dan Generatie Y en de Millennials en Generatie 

I staan steeds verder af van de kenmerken van de Babyboomers en de generaties voor hen. Dat vraagt een ander 

geluid en een ander beleid, en vraagt van een vereniging een andere manier van acteren om juist te zorgen dat al 

die achtergronden en verschillen worden vertaald naar overeenkomsten die mensen binden. 
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EEN VERANDEREND BELEID VOOR EEN 
CLUB DIE NAAR DE TOEKOMST KIJKT
 

De afgelopen jaren heeft DCV geworsteld met zowel haar identiteit als haar toekomstvisie. Vragen als: Wat voor 

club willen wij eigenlijk zijn? En voor wie? En welke belangrijke toekomstbestendige beslissingen worden genomen 

om de club de komende 100 jaar verder te kunnen ontwikkelen?, bleven onbeantwoord. Hierdoor werd de club in 

grote mate bestuurd op basis van de waan van de dag, op basis van de operationele problemen die op dag moment 

op kwamen. Dat is geen kritiek op het gevoerde beleid, maar simpelweg een constatering waar onze club staat. 

 

Dat moet veranderen, op zeer korte termijn. Het ontbreken van focus op lange termijn beleid is een directe bedreiging 

voor de toekomst van de club. Als DCV een onderscheidende rol wilt spelen - of überhaupt een rol- , zal de club 

moeten focussen op lange termijn beleid en niet enkel op korte termijn uitdagingen. Op basis van de juiste visie kan 

beleid worden gemaakt waar niet alleen de leden van nu, maar ook de leden van de toekomst profijt van hebben. 

En dat is essentieel om de toekomst van onze club te kunnen waarborgen.

 

Zoals reeds in ons vorige schrijven aangegeven, is een groep enthousiaste vrijwilligers bereid om de club te 

ondersteunen in haar volgende fase. Met een nieuwe blik op de toekomst, met een veranderende wijze van besturen 

en met respect voor zowel heden als verleden wilt deze groep samen met het huidig bestuur een nieuwe start maken. 

Belangrijk daarbij is dat er club breed overeenstemming is over de koers richting toekomst. In dit Toekomst Manifest 

zoomen we daarom in op de belangrijkste doelstellingen van de club voor de komende jaren.

In onze ogen zou DCV moeten gaan werken aan beleid rondom de volgende pilaren:

1. DCV een groeiende en bloeiende club laten zijn midden in de samenleving, waar ruimte is voor prestatie en 

recreatie en waar iedereen trots op en verbonden mee is

2. DCV zich laten onderscheiden door de DCV-jeugdopleiding toe laten groeien naar de beste opleiding in de 

regio, waarbij focus op voetbalontwikkeling en kwaliteit van trainen en begeleiden centraal staan en waarbij 

geïnvesteerd wordt in het realiseren van deze doelstelling

3. Met DCV de allerleukste plek zijn voor jongste jeugd om kennis te maken met de mooiste sport ter wereld waarbij 

zowel jongste jeugd als haar ouders zich actief kunnen ontwikkelen

4. Met DCV spelen op een regio-leidende waardige accommodatie waarbij het doel is het DCV-complex binnen 2-3 

jaar volledig te revitaliseren en waarbij compactheid, altijd kunnen trainen en uitstraling centraal staan

5. Met DCV een professionelere organisatie neerzetten die toekomstbestendig is en die draagt op een deel 

vrijwillige medewerkers, maar daar niet primair van afhankelijk is en waarbij positiviteit, gelijkheid en diversiteit 

centraal staan
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6. Met het DCV 1e elftal streven naar het spelen op 1e klasse niveau, waarbij zowel het 2e elftal als de jeugdselecties 

aansluiting vinden en kunnen zorgen voor doorstroming van zelf opgeleide spelers en spelers uit de regio, 

aangevuld met een select aantal talenten

1. DCV een groeiende en bloeiende club laten zijn midden in de samenleving, waar 
ruimte is voor prestatie en recreatie en waar iedereen trots op en verbonden mee is

 

DCV is de afgelopen jaren een club geworden voor iedereen, en dat moet zo blijven. Waar vroeger de vereniging 

bijna geheel in het teken stond van het 1e elftal, is de club de jaren veel breder geworden. Jong en oud, jongens en 

meisjes vinden hun weg naar het Waalplantsoen, en dat doet de club goed. 

De komende jaren zal de club zowel in de breedte als diepte door moeten ontwikkelen. Een van de speerpunten 

zal dan ook groei in spelend ledenaantal zijn, want vanuit kwantiteit volgt kwaliteit. Die groei moet breed zijn: Zowel 

bij de jongste jeugd als bij de bovenbouw zal groei moeten worden bewerkstelligd, al is dat bij de bovenbouw een 

moeilijke opgave. 

Bij de jongste jeugd worden daarin heel goede stappen genomen, maar met meer middelen kan nog meer bereikt 

worden. Een groter budget voor PR, aantrekkelijke evenementen voor werving en een actievere promotie van de vele 

activiteiten van DCV moet dan ook de komende jaren bij gaan dragen aan verdere groei. Investeren is hierbij belangrijk, 

de kosten gaan hier voor de baten uit, maar nieuwe leden brengen ook direct een nieuwe bron van inkomsten. 

 

Daarnaast zal gewerkt moeten worden aan het prestatieklimaat bij DCV. De huidige aantallen zorgen er voor dat 

op veel plekken niet “geselecteerd” kan worden, waardoor het niveau uiteindelijk omlaag beweegt. Om dit te 

bewerkstelligen zijn meer aantallen nodig, maar ook een duidelijkere “scheiding” tussen prestatie en recreatie. Niet 

iedereen heeft de ambitie of het talent om op het hoogste niveau te spelen, maar sommigen spelers, trainers of 

scheidsrechters hebben dat wel. Voor hen moet plaats zijn en DCV moet hierbij de facilitator zijn. De ambitie om “zo 

hoog mogelijk te komen” moet daarom doorklinken in het beleid, naast de recreatieve ambitie. 
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2. DCV zich laten onderscheiden door de DCV-jeugdopleiding toe laten groeien naar 
de beste opleiding in de regio, waarbij focus op voetbalontwikkeling en kwaliteit 
van trainen en begeleiden centraal staan en waarbij geïnvesteerd wordt in het 
realiseren van deze doelstelling

DCV is nadrukkelijk geen “dorpsclub”, maar een regionaal voetbalbolwerk met aanzien in de regio. Vroeger was 

dat heel duidelijk: Talentvolle spelers uit de regio kozen automatisch voor DCV, waardoor DCV met haar jeugd op 

hoog niveau speelden.

De afgelopen jaren is DCV deze positie kwijtgeraakt aan omliggende voetbalclubs. En waar het speelveld ooit “Regio 

Groot Rotterdam en Regio Gouda” was, is het de laatste jaren verworven tot “ De Krimpenerwaard”. Dat moet anders.

Door een duidelijkere positionering te pakken waarbij de jeugdvoetbalopleiding centraal komt te staan, moet DCV 

weer de aantrekkingskracht krijgen die het vroeger had. Er wordt echter te vaak gedacht dat een Jeugd Voetbal 

Opleiding voldoende heeft aan ‘trainers en materiaal’, maar om een structureel werkende regionale opleiding vorm 

te geven is veel meer nodig op beleids- en strategisch kader.. Zo moeten op de volgende punten stappen worden 

gemaakt:

• De huidige accommodatie is ontoereikend voor een opleiding op niveau. Er is structureel te weinig 

trainingscapaciteit, kleedkamers zijn onvoldoende geëquipeerd, er is te weinig ruimte voor wedstrijd overleg

• Op de belangrijkste teams moet onderscheid worden gemaakt door UEFA TCII trainers als basis voor de 

voetbalopleiding, ondersteund door talentvolle trainers uit de club en ouders die zich willen ontwikkelen (in 

plaats van andersom).

• Onderscheid door aansprekende toernooien en wedstrijden met de focus op “het niveau erboven” ipv “het niveau 

er onder (m.a.w: primair geen toernooien tegen - als voorbeeld- Spirit en Lekkerkerk maar tegen Barendrecht en 

ASWH - mits niveau verantwoord)

• Onderscheid door het aanbieden van additionele Voetbalschool Activiteiten voor talentvolle spelers als onderdeel 

van het clubaanbod

• Onderscheid door uitdaging bij “Talenten Teams” als O23 en O15 om een grotere sportieve prikkel te krijgen

• Beter behoud van lagere jeugdteams door het aantrekken van gespecialiseerde voetbal begeleiders voor deze 

doelgroep (en niet het aan het lot over laten van de lagere jeugdteams) met ALO/PABO opleidingen

• De juiste, structurele invulling van jeugd coördinatie en aansturing waarbij het lange termijn, doorontwikkelen 

van trainers en talentontwikkeling centraal staan

• Het sluiten van - op termijn - structurele samenwerkingsverbanden met clubs die op hoger niveau spelen

• Certificering van de technische jeugdopleiding door middel van het Kwaliteit en Performance Programma van 

de KNVB
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3. Met DCV de allerleukste plek zijn voor jongste jeugd om kennis te maken met de 
mooiste sport ter wereld waarbij zowel jongste jeugd als haar ouders zich actief 
kunnen ontwikkelen

DCV onderscheid zich sinds 6 jaar enorm met de aanpak van “de mini’s. Dit zeer belangrijke onderdeel is de bakermat 

van onze groei geworden en heeft veel potentie om de komende jaren verder door te groeien. Het is namelijk niet 

enkel en alleen de bakermat van de groei in ledenaantal, maar ook zeer zeker in de groei van het club fundament: 

Betrokken ouders, potentiële vrijwilligers en directe of potentiële sponsoren.

Daarom moet de jongste jeugd (nog) meer aandacht krijgen dan dat het nu krijgt. Want de huidige aanpak werkt, 

maar belangrijk is dat de ontwikkeling ook geborgd wordt indien de huidige initiatiefnemers “doorschuiven” naar 

een hogere leeftijdscategorie (door de ontwikkeling van hun kinderen) of eventueel stoppen. Daarom is borging van 

de organisatie rondom de jongste jeugd een belangrijk speerpunt binnen het beleid.

Daarnaast zal er meer ruimte moeten komen om actiever promotie te voeren en meer activiteiten te organiseren, 

waardoor aantallen kunnen stijgen en er bij de jongste jeugd een verdere scheiding op basis van leeftijd en potentie 

kan plaatsvinden. Binnen het beleid zal dan ook een belangrijke kostenvoorziening voor dit onderdeel worden 

meegenomen.

4. Met DCV spelen op een regio-leidende waardige accommodatie waarbij het doel is 
het DCV-complex binnen 2-3 jaar volledig te revitaliseren en waarbij compactheid, 
altijd kunnen trainen en uitstraling centraal staan

DCV is al sinds mensenheugenis “bezig” met haar verhuizing. Waar 14 jaar geleden de plannen voor verhuizing naar 

de Krimpenerbosweg op het laatste moment niet doorgingen, heeft de club de laatste jaren in diverse pogingen nul 

op het rekest gekregen van de Gemeente als het gaat om verhuizing of revitalisatie van het complex.

DCV is de grootste sportvereniging van Krimpen aan den IJssel met een actief groeiend ledenaantal en kan niet 

accepteren dat het als enige club in de wijde regio niet op een toekomstbestendig complex speelt. De club wordt 

gestraft voor het bezit van eigen grond, wat de Gemeente Krimpen aan den IJssel goed uitkomt en wordt achtergesteld 

ten opzichte van verenigingen die wel vernieuwing of verhuizing krijgen. 

Binnen het beleid van de club moet daarom duidelijk standpunt worden genomen: Tot hier en niet verder. Ons 

complex is verouderd, op sommige punten zelfs gevaarlijk, en enkel door de tomeloze inzet van grote groepen 

vrijwilligers is het enigszins acceptabel. Deze situatie kan niet langer voortduren, aangezien niet alleen voor het 

nu een dergelijke situatie onwenselijk is, maar voor de zeer nabije toekomst zelfs levensbedreigend voor de club.
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Daarom zal de opstelling naar de Gemeente vanuit DCV moeten veranderen. Met eigen grond en parkeerterrein 

in de hand zal de Gemeente kennis moeten worden gegeven van het feit dat binnen 2-3 jaar een compleet 

toekomstbestendig complex moet worden voorzien, klaar voor de ambities van de club. Geen “net goed genoeg” 

accommodatie, maar een accommodatie die recht doet aan de ambities van een regionaal voetbalbolwerk, welke 

altijd zelfvoorzienend is geweest.

Om dit te bewerkstelligen zal DCV een andere toon aan moeten slaan, of zelfstandig en zonder hulp van de gemeente 

keuzes moeten maken. Keuzes om delen van de grond te verkopen of om zelf te gaan ontwikkelen op ons complex 

behoren tot de mogelijkheden en vragen enkel een andere koers. Binnen de club zijn de competenties aanwezig 

om hier stappen in te maken en de doelen te realiseren. Want de tijd van afwachten, pappen en nathouden op dit 

vlak is voorbij. 

Daarom stellen wij in het beleid voor dat actievere en wellicht op sommige vlakken zelfs activistischer koers wordt 

gekozen. Met een commissie van interne en externe professionals die gaan werken aan “realisatie”, en niet meer 

aan “verkenning” en waarbij het beleid gericht is op het “voor elkaar krijgen” in plaats van “hopen” en waarbij de 

club en haar leden bereid zijn de keuzes te maken die hierbij horen, om te zorgen dat onze club over 100 jaar ook 

nog steeds bestaat.

5. Met DCV een professionele organisatie neerzetten die toekomstbestendig is en die 
draagt op een deel vrijwillige medewerkers, maar daar niet primair van afhankelijk 
is en waarbij positiviteit, gelijkheid en diversiteit centraal staan 

Leden van een voetbalvereniging - of welke vereniging dan ook - stellen anno 2020 andere eisen aan de organisatie 

van een club. Waar vroeger ouders en vrijwilligers de kar trokken, is die situatie veranderd. Nog steeds willen velen 

hun steentje bijdragen, maar het sterk verankerde verenigingsleven met dito vrijwilligers invulling (structureel en 

vele uren) vindt nog maar mondjesmaat plaats. Het leven mensen zit anders in elkaar, flexibeler en met minder tijd 

voor vrije hobby invulling en met andere keuzes, en bestaat niet enkel meer uit werk-voetbal en Studio Sport op 

zondagavond. Dit vraagt ook een andere inrichting van een club organisatie.

Daarom stellen wij in het beleid voor om de organisatie zo vorm te geven dat er een toekomstbestendige organisatie 

ontstaat. In het kort: Nog steeds gedragen door vrijwilligers, maar op diverse vitale onderdelen ondersteund of geleid 

door mensen die daarvoor in dienst van de club acteren. Dat gebeurd als jaren bij trainers en gebeurd inmiddels ook 

binnen de financiële administratie, maar dit zal op meer plekken moeten gebeuren. Hierdoor ontstaat structuur en 

zekerheid, wat belangrijk is voor de continuïteit van de club en hierdoor kunnen de vele vrijwilligers die de club willen 

steunen dit doen op de door hen gewenste manier, zonder dat er een onevenredig grote druk op hen wordt uitgeoefend, 

wat nu te vaak wel het geval is omdat er vele gaten zijn en de clubliefde van velen boven het welzijn van zichzelf gaat.
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6. Met het DCV 1e elftal streven naar het spelen op 1e klasse niveau, waarbij zowel 
het 2e elftal als de jeugdselecties aansluiting vinden en kunnen zorgen voor 
doorstroming van zelf opgeleide spelers en spelers uit de regio, aangevuld met een 
select aantal talenten

Waar de vereniging de afgelopen jaren steeds breder is geworden in haar opzet, is en blijft het 1e elftal van belang 

voor een regio club als DCV. De sportieve prestaties van de hoofdmacht zijn een voorbeeld voor onze jeugd en een 

belangrijke reden voor bezoek van velen aan onze club. 

DCV is een club met ambitie, en dat komt ook terug in de ambities van ons 1e elftal. Daarom is het streven van DCV om 

op 1e klasse niveau te kunnen acteren. Daarbij wordt een duidelijke randvoorwaarde gesteld: Er worden geen teams 

“gekocht”, maar de focus ligt op zelf opgeleide spelers, aangevuld met spelers uit de regio en een aantal talenten 

van “buitenaf”, waarbij het 1e elftal altijd een herkenbare uitstraling heeft. DCV betaalt hierbij geen individuele vaste 

vergoedingen, niet direct en niet indirect, maar zorgt wel voor een aantrekkelijk klimaat waar spelers graag spelen 

en waarbij de (voetbal)randvoorwaarden beter dan standaard geregeld zijn. 

Belangrijk hierbij is primair de aansluiting van het 2e elftal en de bovenbouw jeugdselecties (O23/O19/O17). Op dit 

moment zijn hier zowel het niveau als de aantallen sterk onvoldoende om de aansluiting te kunnen vinden. Door 

middel van een actief “bovenbouw beleid” wat de komende tijd ontwikkeld zal worden, zal getracht gaan worden 

om een structurele verbetering aan te brengen aan de opleiding. 
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EEN CONCRETE AANPAK RICHTING 
TOEKOMST

Vertellen hoe beleid er uit moet zijn is makkelijk, maar uitvoeren is dat evenmin. De initiatiefnemers van dit manifest 

beseffen zich terdege dat naast het verhaal “op papier” ook de daad bij het woord gevoegd moet worden om tot 

realisatie van plannen te komen. Daarom zijn de initiatiefnemers van dit Manifest in gesprek gegaan met het bestuur 

om te kijken naar een concrete aanpak. Die bestaat in ons voorstel uit de volgende stappen:

Een vernieuwde kijk op de huidige bestuursstructuur en aanpak
Binnen de club moet een sterk bestuur, aangesteld door de Algemene Leden Vergadering, sturing geven aan de club. 

Primair heeft het bestuur tot taak om langdurig beleid te ontwikkelen waarmee de continuïteit van de club geborgd is. 

Het huidige bestuur is de afgelopen jaren sterk uitgedund en heeft door de vele operationele taken geen aandacht 

meer kunnen hebben voor het ontwikkelen van beleid. Daarnaast heeft het huidige bestuur niet de samenstelling 

die leidt tot een efficiënte besturing van de club. De initiatiefnemers van deze brief stellen voor om samen met het 

huidig bestuur te gaan zorgen voor vernieuwing van de bestuursstructuur. Concreet betekent dit:

• Er treden een aantal nieuwe leden toe tot het bestuur, waarbij een in een vaste rol: Laurens Eigeman in een 

vaste rol als Penningmeester (naast Siemen de Wilde als Voorzitter en Michel Bourgignon als Jeugdvoorzitter 

en Vice-Voorzitter). Daarnaast treden Rene Gerlach, Luke Verkerk, Jerry van Oostendorp, Ronald Klinkenberg 

en Hans Scheffer als Algemene Bestuursleden toe tot het bestuur, naast de zittende bestuursleden Koert de 

Groot en Theo Maaskant

• Het nieuwe en oude bestuur gezamenlijk de verdere visie “DCV 2021-2025” verder uitwerken. Dit document 

is daar de basis voor, maar het beleidsplan zal visie bevatten op alle primair onderdelen van de voetbalclub 

ontwikkeling

• Op basis van dit beleid gaan de nieuwe en oude bestuursleden in gezamenlijkheid werken aan een nieuwe 

bestuurs- en commissiestructuur: Concreet: Welke bestuursopzet, hoe groot, welke rollen en taken past bij de 

beleidsopzet en uiteindelijk de invulling van “wie”. Het voorstel is dat deze structuur eind Januari volledig is 

uitgewerkt en wordt gedeeld met de leden

• Binnen het bestuur worden taken verdeeld. Niet op “titel”, maar op “kwaliteit, noodzaak en interesse”. Zitting in 

het bestuur moet actief bijdragen aan het beter ontwikkelen van beleid en uitvoering. Daarnaast wordt een plan 

gemaakt om bepaalde taken structureel (eventueel extern) te beleggen om continuïteit te waarborgen. 

• 
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Hierin worden de volgende onderdelen vormgegeven:

1. Algemene doelstellingen, visie en missie

2. Complex Vernieuwing & Onderhoud

3. Sponsoring en Commercie

4. PR & Leden Ontwikkeling

5. Technisch Beleid

6. Vrijwilligers en medewerkersbeleid 

7. Financieel plan 2021-2023/2025

Een sterke focus op financiële versteviging van de club
Een belangrijke voorwaarde van toekomstgericht denken is zorgen dat de club financieel gezond is en blijft. Op dit 

moment is de positie van de club wankel: Er is niet of nauwelijks lange termijn beleid, er is onvoldoende rapportage 

en, zeer belangrijk, er zijn (op basis van de beperkt beschikbare informatie) onvoldoende reserves en toekomstige 

reserveringen om de club op de juiste wijze te kunnen ontwikkelen en om de continuïteit te waarborgen. 

De huidige manier van commercieel sturen van de club is onvoldoende om de continuïteit te kunnen borgen en de 

club verder te ontwikkelen. Daarom is het voorstel van de initiatiefnemers van dit Manifest om als primair speerpunt 

binnen het beleid te zorgen dat de club financieel toekomstbestendig wordt. Als volgt:

• Er komt een grondige review van de huidige financiële situatie van de club door de nieuwe Penningmeester i.s.m. 

door de kascommissie, eventueel aangevuld met een externe en onafhankelijke partij

• De administratie wordt, voor zover nog niet het geval, voor alle noodzakelijke taken uitbesteed aan een extern 

administratiekantoor (waar de penningmeester toezicht op houdt) waarbij een duidelijke scheiding van kerk en 

staat wordt aangehouden en waarbij continuïteit geborgd moet zijn

• Periodiek vindt er een externe controle plaats ter verantwoording van de penningmeester. Dit gebeurd naast de 

jaarlijkse controle van de Kascommissie

• Er komt een gedegen lange termijn financieel plan, waarbij gestreefd wordt naar de juiste reserves en gezonde 

ratio’s. In combinatie met het gewenste beleid zorgt dit voor een noodzakelijke inkomstenstroom om de kosten 

te dekken en om voldoende reserves aan te houden

• Er worden heldere budgetten gemaakt per verenigingsafdeling zodat de diverse onderdelen niet voor verrassingen 

komen te staan, allen op basis van een duidelijk plan

• Dit totale financiële plan wordt volledig transparant gedeeld en inzichtelijk gemaakt met de leden en andere 

belanghebbenden
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• Deze kosten worden gedekt door:

a. Een sterke en professionelere focus op Sponsoring en Commercie

b. Het aanpassen van de contributie tot het niveau wat past bij het ambitieniveau: Concreet: De contributie volgt 

het beleid en is zo hoog of zo laag als dekkend is om de kosten en gezonde reserveringen te kunnen dekken 

De financiële versteviging van de club hangt voor een groot deel samen met de ontwikkelingen rondom vernieuwing 

van het complex. Daar moet zoals gezegd nu duidelijkheid over komen: Of er komt een concrete toezegging met 

tijdslijn waarop de gemeente gaat zorgen voor deze noodzakelijke vernieuwing (in lijn met andere sportclubs), of DCV 

neemt het heft in eigen handen en gaat zelfstandig herontwikkelen op haar terrein. Deze keuze moet de komende 

maanden gemaakt worden, voordat de financiële lange termijn plannen gepresenteerd kunnen worden. 
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TOT SLOT

Wij hebben vernomen dat het DCV-Bestuur open staat voor vernieuwing en wij geven deze vernieuwing graag samen 

met het bestuur vorm. Daarom is ons concrete voorstel als volgt:

• Op maandag 11 november bespreken wij ons voorstel in detail in een gezamenlijke vergadering

• Indien iedereen overeenstemming heeft over de koers, stellen wij voor dat de agenda voor de ALV wordt 

gewijzigd, waarbij een korte presentatie van dit plan wordt gegeven door een van de nieuwe leden, en waarbij 

de toetreding van de nieuwe leden op de agenda wordt toegevoegd. 

• Indien de ALV instemt met de plannen en benoemingen van de totale groep wordt na de ALV een gezamenlijke 

bestuursvergadering gepland om taken en verantwoordelijkheden vast te leggen en een eerste aanzet richting 

planvorming te maken

 

Wij zien uit naar een constructieve en plezierige samenwerking richting toekomst.

De DCV leden:

Luke Verkerk

Laurens Eigeman

Hans Scheffer

Jerry van Oostendorp

Ronald Klinkenberg

Rene Gerlach





24 TOEKOMST MANIFEST  |  1 NOVEMBER 2019


